
 

 
ประกาศมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร 

เรื่อง  การรบัสมคัรคดัเลือกบคุคลเขาศกึษาในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ระดบัปรญิญาตรี 

โครงการรบันักเรยีนผูมคีวามสามารถดเีดนดานวชิาการ (สอวน.และสสวท.) 

ประจาํปการศึกษา  2565 รอบที ่1.2 แฟมสะสมผลงาน (Portfolio 2) 
-------------------------------------------------------------- 

 โดยที่สภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบใหมีการรับสมัครนักเรียนที่ผานการคัดเลือกเขาคายฝกอบรม     

กลุมสงเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรศึกษา ของมูลนิธิ สอวน. (คาย 2)  

และกลุมคัดเลือกนักเรียนคณิตศาสตร และวิทยาศาสตรโอลิมปก (สสวท.)  เขาศึกษาตอเปนกรณีพิ เศษ                  

เพื่อเปนการเปดโอกาสใหนักเรียนไดมีเวลาในการศึกษาหาความรูตามความถนัดอยางเต็มที่ อีกทั้งเมื่อสําเร็จ

การศึกษาจะสามารถนําความรูไปใชในการทํางานใหแกประเทศชาติตอไป มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศรายละเอียด

เก่ียวกับการคัดเลือก  ดังตอไปนี้ 

1. สถานทีจ่ดัการเรยีนการสอน   

 คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชาที่รับสมัครผานโครงการนี้ จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   

ศูนยรังสิต/ทาพระจันทร ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงสถานที่ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรสงวนสิทธิ์ในการกําหนด     

สถานที่ศึกษา ตามความเหมาะสมโดยมติสภามหาวิทยาลัย (ถามี) 

2. คณุสมบตัทิัว่ไป 

 นักศึกษามหาวิทยาลัยตองมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมลีักษณะตองหาม ดังนี้      

2.1)  สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา 

2.2)  ไมเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน เวนแตการศึกษาในมหาวิทยาลัยเปด 

หรือการศึกษาหลักสูตรทางไกล (Online) ที่ไดรับปริญญา   

2.3)  ไมเปนผูปวยหรืออยูในสภาวะที่เปนอุปสรรครายแรงตอการศึกษา 

2.4)  ไมเปนผูประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอยางรายแรง 

นอกจากคุณสมบัติและลักษณะตองหามดังกลาวแลว ผูซึ่งจะเขาศึกษาในหลักสูตรการศึกษาใด            

ตองมีคุณสมบัติเฉพาะตามขอกําหนดหลักสูตรที่เขาศึกษาและตามประกาศมหาวิทยาลัยวาดวยการรับเขาศึกษาดวย 

3. คณุสมบตัเิฉพาะของโครงการ  

3.1)  ผูสมคัรตองเปนผูที่กําลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สายสามัญ โดยตองมีผลการเรียนคะแนน

เฉลี่ยสะสม ตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ถึง มัธยมศึกษาปที่ 6 (ภาค 1)  รวม 5 ภาคการศึกษา ไมตํ่ากวา 3.00 

3.2)  ผูสมัครกลุมสงเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรศึกษา ของ

มูลนิธิ สอวน. (คาย 2) ตองเปนผูผานการอบรมวิชาการคาย 2 โครงการสงเสริมโอลิมปกวิชาการฯ ของมูลนิธิ สอวน. 

ใน 7 สาขาวิชา ดังนี้ สาขาวิชาคณิตศาสตร  คอมพิวเตอร  เคมี  ฟสิกส  ชีววิทยา วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ

โอลิมปก และดาราศาสตร 

3.3)  ผูสมัครกลุมคัดเลือกนักเรียนคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรโอลิมปก (สสวท.) ตองเปนผูที่ไดรับ      

การคัดเลือกจากมูลนิธิ สอวน. เพื่อเขารับการอบรมคัดเลือกครั้งที่ 1 โครงการจัดสงผูแทนประเทศไทยไปแขงขัน

คณิตศาสตรและวิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

(สสวท.) 
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4. จํานวนรับเขาศึกษา/คุณสมบัติเฉพาะ ของแตละคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชาที่เปดรับ ใหเปนไปตามรายละเอียด

แนบทายประกาศนี้ 

5. เกณฑการคัดเลือก 

5.1)  พิจารณาจากแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ใหผูสมัครนําเสนอ ประวัติ ความสามารถ ผลงาน และ

รางวัลดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

5.2)  เปนผูที่มีคุณสมบัติเฉพาะตามโครงการและคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา กําหนด 

5.3)  การสอบสัมภาษณ 

การพจิารณาและการตดัสนิผลคดัเลอืก ใหคณะกรรมการคณะ/มหาวทิยาลยั เปนผูวนิจิฉยัชีข้าด  

ผลการตดัสนิของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรถือเปนทีส่ิน้สดุ 

6. เงื่อนไขการสมัคร     

6.1)   ผูสมัครมีสิทธิ์สมัครไดเพียง 1 โครงการ เทานั้น  กลาวคือ ผูที่สมัครโครงการตามประกาศนี้   

จะตองไมเปนผูที่สมัครในกลุมโครงการ ดังตอไปนี้    

- โครงการธรรมศาสตรชางเผือก 

- โครงการนักเรียนสามจงัหวัดชายแดนภาคใต   

- โครงการสงเสริมนักเรียนเรียนดภีาคกลาง  

- โครงการนักศึกษาผูมีความสามารถดีเดนทางการกีฬา 

- โครงการรับนักเรียนพลเมืองจิตอาสา  

- โครงการผลิตแพทยเพื่อชาวชนบท 

- โครงการโควตาพืน้ที่คณะวิศวกรรมศาสตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต    

6.2)   ผูสมัครมีสิทธิ์สมัคร ไดเพียง 1 กลุม 1 คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา   เทานั้น   

 6.3)  ผูสมัครจะตองมีคุณสมบัติตามที่ โครงการกําหนดไวในประกาศ อันไดแก คุณสมบัติทั่ วไป 

คุณสมบัติเฉพาะของโครงการ และ คุณสมบัติเฉพาะของคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา   

 6.4)  ผูสมัครจะตองตรวจสอบและรับรองตนเองวามีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัคร                     

หากมหาวิทยาลัย ตรวจสอบในภายหลังพบวาผูสมัครรายใดมีคุณสมบตัิไมตรงตามประกาศการรับสมัครจะถือวาผูนัน้

ขาดคุณสมบัติไมมีสิทธิ์เขาศึกษา กรณีที่เสียคาสมัครแลวจะไมคืนเงินคาสมัครใหไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น  

7. ขอกําหนดสําหรับผูสมัคร   

 กอนการสมัคร ผูสมัครตองศึกษาคุณสมบัติของแตละคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ที่ตองการสมัคร        

อยางละเอียดและปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดดวยความระมัดระวัง ตามคูมือระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเขาศึกษา                       

ในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System : TCAS) ปการศึกษา 2565 สําหรับผูสมัคร

ของที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ที่ www.mytcas.com 

 ผูสมัครทุกคนมีสิทธิ์เขาศึกษา คนละ 1 สิทธิ์ ผูสมัครสามารถเลือกสมัครแบบใดและรอบใดก็ไดตาม

หลักเกณฑกําหนด และเขามายืนยันสิทธิ์ในระบบตามประกาศของระบบการคัดเลือกกลาง และการสละสิทธิ์           

ใหเปนไปตามขอกําหนดของประกาศที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย ซึ่งการยืนยันสิทธิ์และสละสิทธิ์จะตองทําใน

ระบบการคัดเลือกกลางตามระยะเวลาที่กําหนดไวเทานั้น การสละสิทธิ์นอกเหนือจากเวลาที่กําหนดหรือไปสละสิทธิ์ 

หรือแจงไมใชสิทธิ์ที่สถาบันอุดมศึกษา หรือการสงจดหมายขอสละสิทธิ์ ไมนับเปนการสละสิทธิ์ในระบบการคัดเลือกกลาง 
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8. การรับสมัคร   

  ผูสมัครลงทะเบียนเขาใชงานตาม คูมือระบบ TCAS 65 สําหรับผูสมัคร ของ ทปอ. โดยตรวจสอบขอมูล

พื้นฐาน ของตนเองที่ระบบไดมาจากฐานขอมูลของศูนยขอมูลสารสนเทศเพื่อการคัดเลือกเขาสถาบันอุดมศึกษาและ

ไดตรวจสอบสถานะของตนเองที่ไดดําเนินการในขั้นตอนตาง ๆ จนมั่นใจวาระบบไดดําเนินการเรียบรอยตามที่

ตองการแลว ใหดําเนินการตามระบบรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

8.1)  สมัครผานระบบรับสมัครออนไลน ที่ www.tuadmissions.in.th   

ระหวางวันที่ 15 ธันวาคม 2564 - 10 มกราคม 2565 

- เปดระบบรับสมัคร วันที่   15  ธันวาคม 2564   เวลา  09.00  น. 

- ปดระบบรับสมัคร  วันที่   10  มกราคม 2565   เวลา  23.59  น. 

 8.2)  ชําระเงินผานระบบ Smart Bill Payment ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  

ระหวางวันที่ 15 ธันวาคม 2564 - 11 มกราคม 2565 ตามเวลาทําการของธนาคาร 

8.3)  ผูสมัครทักทวงสถานะการสมัครในระบบกรณี ไมถูกตองโดยยื่นคํารองขอตรวจสอบสิทธิ์   

  ระหวางวันที่ 16 ธันวาคม 2564 - 13 มกราคม 2565 

*** ตรวจสอบจาํนวนผูสมคัรของแตละคณะ/สาขาวชิา ไดที ่www.tuadmissions.in.th *** 

ขัน้ตอนการรบัสมคัร 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาขอมูลผูสมัคร 

ศึกษารายละเอียดในประกาศการรับสมัครฯ นี้ (โปรดพิมพ/อาน และศึกษาขอมูลตาง ๆ ดวยตนเอง 

อยางละเอียดเพื่อประโยชนของตนเอง) 

ขั้นตอนที่ 2 การลงทะเบียน 

ผูสมัครลงทะเบียนขอเขาใชงานในระบบตรวจสอบขอมูลใหครบถวนถูกตอง (การลงทะเบียนไมถือเปน

การรับสมัครเปนเพียงขั้นตอนสวนหนึ่งเพื่อเขาสมัคร เทานั้น) 

ขัน้ตอนที ่3 การเขาใชระบบรบัสมคัร 

ผูสมัคร Login เขาใชระบบ เลือกสมัครโครงการ คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ที่ ตองการสมัคร        

จากนั้นเลือก “ยืนยันสมัครสอบ” และอัปโหลดเอกสารประกอบการรับสมัคร 

ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบขอมูลที่สมัคร 

(1)  ตรวจสอบขอมูลการสมัครใหถูกตอง หากพบวามีการกรอกขอมูลของผูสมัครไมถูกตอง ขอใหผูสมัคร

ดําเนินการแกไขขอมูลใหมใหถูกตอง มหาวิทยาลัยจะถือขอมูลการสมัครที่บันทึกในระบบอินเตอรเน็ตเปนสําคัญ หรือ

กอนนําไปชําระเงินคาสมัคร 

(2)  ผูสมัครนําใบแจงการชําระเงินที่พิมพจากระบบรับสมัครออนไลน ทางอินเตอรเน็ตไปยื่นชําระเงิน    

คาสมัครผานระบบ Smart Bill Payment หรือเคานเตอร ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ไดทุกสาขาทั่วประเทศ   

ตามวันที่ที่กําหนด โดยชําระคาสมัครตามอัตราคาธรรมเนียมการสมัครที่กําหนด พรอมคาธรรมเนียมธนาคาร           

หากผูสมัครรายใด มิไดดําเนินการชําระเงินคาสมัครผานระบบ Smart Bill Payment หรือเคานเตอร ธนาคารกรุงเทพ 

จํากัด (มหาชน) ตามวันที่ที่กําหนด จะถือวาการกรอกขอมูลการสมัครในระบบรับสมัครออนไลน เปนโมฆะ 
(3)  ธนาคารรับชําระเงินคาสมัคร และบันทึกขอมูลการชําระเงินของผู สมัครเรียบ รอยแลว                     

จะออกหลักฐานการชําระเงินคาสมัคร พรอมคืนใบแจงการชําระเงินใหผูสมัครเก็บไวเปนหลักฐานการสมัคร                
เมื่อชําระเงินคาสมัครเรียบรอยแลว และขอมูลในใบเสร็จการชําระเงินถูกตองตามใบแจงการชําระเงิน จะถือวาการสมัคร
เสร็จสิ้นสมบูรณ (โปรดตรวจสอบหลักฐานการชําระเงินคาสมัครใหถูกตองตรงตามขอมูลในใบแจงการชําระเงินให
เรียบรอยและเก็บไวเปนหลักฐาน เพื่อประโยชนของตนเอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจะไมคืนเงินคาสมัครไมวา  
กรณีใด ๆ ทั้งสิ้น) 
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หมายเหตุ : 
 1)  กรณีมีการนําใบสมัครที่ทําการยกเลิกในระบบแลวไปชําระเงินจะไมมีผลตอการสมัครใด ๆ ทั้งสิ้น 

เพราะขอมูลการสมัครในระบบถูกยกเลิกไปแลวใบสมัครดังกลาวเปนโมฆะ จะไมมีการนําขอมูลใบสมัครที่ถูกยกเลิกไปแลว

มาประมวลผลหรือจัดสถานที่สอบใหแตอยางใด ดังนั้น กอนจะนําใบสมัครไปชําระเงินโปรดตรวจสอบใบสมัครให

เรียบรอยวาเปนฉบับที่ถูกตองและไมไดถูกทํารายการยกเลิกไปแลว  

 2)  การตรวจสอบสถานะการสมัคร ผูสมัครตรวจสอบสถานะการชําระเงินคาสมัคร ไดหลังจากชําระเงิน  

คาสมัครแลว 1 วัน ที่ www.tuadmissions.in.th  ในกรณีสถานะการสมัครไมถูกตอง ผูสมัครสามารถทักทวงและ  

ยื่นคํารองออนไลน ไดที่ www.tuadmissions.in.th โดยกรอกขอมูลใหครบถวน พรอมแนบหลักฐานใบสมัครและ

หลักฐานการชําระเงิน ระหวางวันที่ 16 ธันวาคม 2564 - 13 มกราคม 2565 หากพนกําหนดแลวมหาวิทยาลัยจะ  

ไมรับพิจารณาคํารองใด ๆ ทั้งสิ้ น สอบถามเพิ่มเติมไดที่  02-564-4440-79 ตอ 1935-1937 หรือทางเพจ 

Facebook: งานรับเขา ม. ธรรมศาสตร  

 3)  ผูสมัครหากประสงคจะขอแกไขขอมูลสวนตัว ไดแก เลขประจําตัวประชาชน วันเดือนปเกิด               

ใหกรอกคํารองออนไลน ผานอินเตอรเน็ต ที่ www.tuadmissions.in.th พรอมแนบหลักฐานสําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชน หรือสอบถามเพิ่มเติมไดที่ 02-564-4440-79 ตอ 1935-1937 หรือทางเพจ Facebook: งานรับเขา        

ม. ธรรมศาสตร 

9. อัตราคาธรรมเนียม 

คาสมัคร คนละ  200   บาท (ไมรวมคาธรรมเนียมการชําระเงนิผานธนาคาร)   

กรณทีีช่าํระคาสมคัรแลวจะไมคนืเงนิคาสมคัรใหไมวากรณใีด ๆ ทัง้สิน้ 

10. การสอบสัมภาษณ 

           - ประกาศรายชือ่ผูมสีทิธิส์อบสมัภาษณ วันที่ 27 มกราคม 2565 ที่ www.tuadmissions.in.th 

            - สอบสัมภาษณ วันที่ 29 , 30 มกราคม 2565 รายละเอียดการสอบสัมภาษณจะแจงใหทราบในภายหลัง 

           - ประกาศรายชือ่ผูผานการคดัเลอืก วันที่ 7 กุมภาพนัธ 2565 ที่ student.mytcas.com  และ

www.tuadmissions.in.th 

11. การยนืยนัสทิธิเ์ขาศกึษา  

           - ยืนยันสิทธิ์เขาศึกษา ผานระบบของ ทปอ. วันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ 2565 ที่ student.mytcas.com    

            - ประกาศรายชือ่ผูมสีทิธิเ์ขาศกึษา (ทีย่นืยนัสทิธิเ์ขาศกึษา)  วนัที่ 15 กุมภาพันธ 2565                                  
ที่ www.tuadmissions.in.th 
 ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาใหเปนไปตามการบริหารจัดการและขั้นตอนของที่ประชุมอธิการบดี      
แหงประเทศไทย (ทปอ.) กําหนดใหยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาโดยเลือกสาขาวิชาที่ผานการคัดเลือกเพียงสาขาวิชาเดียวใน
ระบบ TCAS ถาผูสมัครไดกด “ยืนยันสิทธิ์” เขาศึกษาในสาขาวิชาหนึ่งไปแลว และตองการเปลี่ยนสาขาวิชาที่ยืนยันสิทธิ์ 
ผู สมัครสามารถทํ าการเปลี่ ยนแปลงได อีกเพี ยง 2 ครั้ ง เท านั้ น  จนถึ งเวลาป ดระบบการใหยืนยันสิทธิ์                         
(นับรวมจํานวนครั้งที่กด “ยืนยันสิทธิ์” ไดสูงสุด 3 ครั้ง) โดยระบบจะนับเปนหนึ่ งครั้งของการยืนยันสิทธิ์                
หากถาผูสมัครไมกด “ยืนยันสิทธิ์” หรือ  “ไมใชสิทธิ์” ภายในชวงเวลาที่กําหนด จะถือวาผูสมัครยังไมไดใชสิทธิ์        
ในการเขาศึกษา และไมตองการเขาศึกษาในสาขาวิชาที่ไดรับการคัดเลือก ซึ่งจะขอใชสิทธิ์เขาศึกษาภายหลังจาก
ชวงเวลาที่กําหนดไมได 
 

โปรดตรวจสอบสถานะการสมคัรกอนการชาํระเงนิ  

ในกรณทีีช่าํระเงนิซํา้หรอืนาํใบทีย่กเลกิการสมคัรไปชาํระเงนิ มหาวทิยาลยัจะไมคนืคาสมคัรใหไมวากรณใีดทัง้สิน้ 
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12. การขึน้ทะเบยีนเปนนกัศกึษา 

12.1) เงื่อนไขของผูมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา 

         (1) ตองเปนผูยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาผานระบบของที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) 

        (2) ตองมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหามตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวย

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 

        (3) การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา ตองเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวย

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561            

หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตรวจสอบพบภายหลังวาผูมีสิทธิ์เขาศึกษาคนใดมีคุณสมบัติไมครบถวน                 

ตามที่มหาวทิยาลยักําหนด มหาวิทยาลยัจะถอืวาการมสีทิธิเ์ขาศกึษาในครัง้นี ้เปนโมฆะและจะไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ 

12.2) รายละเอียดการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา 

ผูที่ยืนยันสิทธิ์การเขาศึกษากับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะประกาศเลขทะเบียนนักศึกษา และ

รายละเอียดการขึ้ นทะเบี ยน เปนนั กศึกษา พรอมปฏิทิ นกิจกรรมนักศึกษาใหม  ใหทราบภายหลั ง ที่  

www.reg.tu.ac.th หากมีขอสงสัยประการใด สามารถติดตอสอบถามไดที่ งานรับเขาและทะเบียนประวัตินักศึกษา 

สํานักงานทะเบียนนักศึกษา โทรศัพท  025644440-79 ตอ 1603-1609 เเละ 1626 

13.  ขอกําหนดเรื่องการทดสอบสมรรถนะ GREATS และการจดัพืน้ฐานความรูภาษาตางประเทศสําหรับผูมีสิทธิ์เขาศึกษา 
13.1)  ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรตองเขารับการทดสอบสมรรถนะ GREATS เพื่อนําไปใชใน

การประเมินระดับสมรรถนะและทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา ทั้งนี้ หากมีผลการทดสอบเปนไปตามเกณฑ

ที่ มหาวิทยาลั ยกํ าหนด จะได รับการยกเวนการเรียนวิชาศึ กษาทั่ วไปในส วนที่ เกี่ ยวข อง (ตามประกาศ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เร่ือง หลักเกณฑการยกเวนการศึกษาวิชาศึกษาทั่ วไป สวนที่  1 ดูรายละเอียดไดที่  

https://tu.ac.th/academictu)  

13.2)  ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาที่มีผลคะแนนสอบวิชาสามัญภาษาอังกฤษ หรือ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ 

GCE A-Level หรือ IBDP หรือ NCEE จะไดรับการจัดใหเรียนวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษตามระดับผลคะแนน หรือไดรับ   

การยกเวนการเรียนวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ (ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เรื่อง เกณฑการจัดการเรียนวิชา  

ดานทักษะการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ และดานการคิด อาน เขียน อยางมีวิจารญาณ สําหรับนักศึกษาเขาใหมระดับ

ปริญญาตรี ดูรายละเอียดไดที่ https://tu.ac.th/academictu) 

13.3)  ผูไมมีผลคะแนนภาษาอังกฤษใหสมัครสอบที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หรือหากไมประสงค

จะสอบจะถูกจัดใหเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานตัวแรกสุด 

14.  หลักสูตรและอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา         

ชั้นปริญญาตรี ดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.reg.tu.ac.th หรือเว็บไซตแตละคณะ  

         ประกาศ   ณ   วันที่         พฤศจิกายน  พ.ศ.  2564 

            (รองศาสตราจารย ดร.พิภพ  อุดร) 

       รองอธิการบดีฝายวชิาการ 

      ปฏิบัติการแทนอธิการบด ี

2
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ปฏทินิการคดัเลอืกบคุคลเขาศกึษาในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ระดบัปรญิญาตร ี
โครงการรบันกัเรยีนผูมคีวามสามารถดเีดนดานวชิาการ (สอวน.และสสวท.) 

ประจาํปการศกึษา 2565 รอบที ่1.2 แฟมสะสมผลงาน (Portfolio 2) 

 

กจิกรรม วนั  เดือน  ป สถานที ่/ เวบ็ไซต 

ลงทะเบยีนใชงานระบบ TCAS65 ผูสมคัร ตั้งแตวันที่ 9 ธนัวาคม 2564 เปนตนไป student.mytcas.com 

รบัสมคัรผานระบบออนไลนเทานัน้         วันที่ 15 ธันวาคม 2564 – 10 มกราคม 2565 

  - เปดระบบรับสมัครเวลา 09.00 น. 

  - ปดระบบรับสมัครเวลา  23.59 น. 

www.tuadmissions.in.th  

 

ชาํระเงนิคาสมคัร   

ผานระบบ Smart Bill Payment     

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 - 11 มกราคม 2565  

(ปดชาํระเงินตามเวลาทําการธนาคาร) 

ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) 

ทุกสาขาทั่วประเทศ 

ผูสมคัรทักทวงสถานะการสมคัรในระบบ 

กรณไีมถกูตอง ยืน่คาํรองขอตรวจสอบสทิธิ์ 

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 - 13 มกราคม 2565 www.tuadmissions.in.th 

ระบบคํารองออนไลน 

ประกาศรายชือ่ผูมสีทิธิส์อบสมัภาษณ วันที่ 27 มกราคม 2565 www.tuadmissions.in.th 

สอบสมัภาษณ 

 

วันที่ 29 มกราคม 2565 

 

วัน/สถานทีส่อบสัมภาษณจะแจง

ใหทราบ พรอมการประกาศ

รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ 

ประกาศรายชือ่ผูผานการคดัเลอืก วันที่ 7 กุมภาพันธ 2565 student.mytcas.com หรือ 

www.tuadmissions.in.th 

ยนืยนัสทิธิเ์ขาศกึษา ผานระบบของ ทปอ. วันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ 2565 student.mytcas.com 

ประกาศรายชือ่ผูมสีทิธิเ์ขาศกึษา 

(ทีย่นืยนัสทิธิเ์ขาศกึษา)  

ผานระบบของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร 

วันที่ 15 กุมภาพันธ 2565 www.tuadmissions.in.th 

ประกาศปฏทินิกจิกรรมนกัศึกษาใหม 

    - การจัดระดับพืน้ฐานความรูภาษาตางประเทศ 

 - การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม 

    - การจดทะเบียน 

    - การตรวจรางกายนักศึกษาใหม 

จะแจงใหทราบภายหลัง สํานักงานทะเบียนนักศึกษา 

www.reg.tu.ac.th  

 

เปดภาคการศกึษา  เดือนสิงหาคม 2565     

(จะแจงใหทราบภายหลัง) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร           

 

 

 

 



เอกสารแนบทายประกาศ กลุมสงเสริมโอลิมปกวิชาการฯ ของมูลนิธิ สอวน. (คาย 2)  ประจําปการศึกษา 2565  รอบที่ 1.2 PORTFOLIO 2 | 1  

กลุมสงเสริมโอลิมปกวชิาการและพฒันามาตรฐานวทิยาศาสตร คณิตศาสตรศึกษา ของมลูนธิ ิสอวน. (คาย 2) 

ประจาํปการศึกษา  2565 รอบที ่1.2 แฟมสะสมผลงาน (Portfolio 2) 

- คณะ/สาขาที่เปดรับสมัคร และจํานวนรับเขาศึกษา   ดังนี้    

    รหสั คณะ/หลักสตูร/สาขาวชิา จาํนวนรบั 

 คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี  

10050209220201A วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร 

30   คน 

(เฉพาะ วท.บ.วิทยาการ

คอมพิวเตอร รับไดไมเกิน  

15 คน) 

 

 

 

10050209213301A วท.บ.สถิต ิ

10050209210301A วท.บ.คณิตศาสตร 

10050209213101A วท.บ.วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

10050209211901A วท.บ.เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน 

10050209500401A วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตร 

10050209210401A วท.บ.เคม ี

10050209211001A วท.บ.วิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารอาหาร 

10050209210302A วท.บ.คณิตศาสตรประยุกต 

10050209211201A วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 

10050209212701A วท.บ.ฟสิกส 

10050209211801A วท.บ.วิทยาศาสตรเทคโนโลยีสิ่งทอ 

10050209212801A วท.บ.วัสดุศาสตร 

10050209212702A วท.บ.ฟสิกสอิเล็กทรอนิกส 

 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผงัเมอืง  

   10050216400201D 

วท.บ.การจัดการออกแบบธุรกิจและเทคโนโลยี  

(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (DBTM) 5 

รวม   35 

หมายเหต ุ: คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผงัเมือง มีอตัราคาธรรมเนยีมการศกึษาสงูกวาคณะอืน่      
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คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 
รหัสสาขา 10050209220201A วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร  

 
 
 
 
 
      จาํนวนรับ 30 คน 

(เฉพาะ วท.บ.วิทยาการ

คอมพิวเตอร รับไดไมเกิน 

15 คน) 

 

รหัสสาขา 10050209213301A วท.บ.สถิต ิ
รหัสสาขา 10050209210301A วท.บ.คณิตศาสตร 
รหัสสาขา 10050209213101A วท.บ.วิทยาศาสตรสิง่แวดลอม 
รหัสสาขา 10050209211901A วท.บ.เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน 
รหัสสาขา 10050209500401A วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตร 
รหัสสาขา 10050209210401A วท.บ.เคมี 
รหัสสาขา 10050209211001A วท.บ.วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
รหัสสาขา 10050209210302A วท.บ.คณิตศาสตรประยุกต 
รหัสสาขา 10050209211201A วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 
รหัสสาขา 10050209212701A วท.บ.ฟสิกส 
รหัสสาขา 10050209211801A วท.บ.วิทยาศาสตรเทคโนโลยสีิ่งทอ 
รหัสสาขา 10050209212801A วท.บ.วัสดุศาสตร 
รหัสสาขา 10050209212702A วท.บ.ฟสิกสอิเล็กทรอนิกส 
คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัคร    
 1. ผูสมัครตองเปนผูที่กําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปที่ 6  สายสามัญ  
 2. ผูสมัครตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแตชั ้นมัธยมศึกษาปที่ 4 - 6 (ภาค 1 ) รวม 5 ภาคการศึกษา ไมตํ ่ากวา 3.00 และ              
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา (ชั้น ม.4 - ม.6) ของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรไมตํ่ากวา 3.00 และกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร ไมตํ่ากวา 3.00  
 3. ผูสมัครทุกสาขาวิชาตองเปนผูที ่กําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สายสามัญ กลุมสาระการเรียนรูวิชา
วิทยาศาสตร ฟสิกส เคมี ชีวะ ตองเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไมนอยกวา 22 หนวยกิต กลุมสาระ      
การเรียนรูคณิตศาสตรตองเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไมนอยกวา 12 หนวยกิต ผูสมัครตองเปน ผูผาน
การอบรมวิชาการคาย 2 โครงการสงเสริมโอลิมปกวิชาการฯ ของมูลนิธิ สอวน. ใน 7 สาขาวิชา ดังนี้ สาขาวิชาคณิตศาสตร  
คอมพิวเตอร  เคมี  ฟสิกส  ชีววิทยา วิทยาศาสตรโลกและอวกาศโอลิมปก และดาราศาสตร 
 
เกณฑการคัดเลือก 

1. พิจารณาจากแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ใหผู สมัครนําเสนอ ประวัติ ความสามารถ ผลงาน และรางวัล ดานคณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร หรือรางวัลที่เก่ียวของกับคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชาที่สมัคร 

2. เปนผูผานการอบรมวิชาการคาย 2 โครงการสงเสริมโอลิมปกวิชาการฯ ของมูลนิธิ สอวน. ใน 7 สาขาวิชา ดังนี้ 
สาขาวิชาคณิตศาสตร  คอมพิวเตอร  เคมี  ฟสิกส  ชีววิทยา วิทยาศาสตรโลกและอวกาศโอลิมปก และดาราศาสตร 

3. สอบสัมภาษณ 

การพจิารณาและการตดัสนิผลการคดัเลอืกของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรถือเปนทีส่ิน้สดุ 
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คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 
เอกสารประกอบการรบัสมคัร : Portfolio ตามรปูแบบของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร  

หนา 1    ขอมูลสวนตัว ความสนใจ ความสามารถพิเศษ 
หนา 2    ประวัติการศึกษา 
หนา 3    จดหมายแนะนําตัว (Statement of Purpose) ที่แสดงมูลเหตุจูงใจในการเลือกศึกษาในสาขาที่สมัคร  

  จุดประสงคในการ ประกอบอาชีพ เหตุผลที่แสดงใหเห็นความเหมาะสม และความนาสนใจในตัวผูสมัครที่
  จะเขาศึกษาในอนาคต 

หนา 4     หลักฐานแสดงวาเปนผูผานการอบรมวิชาการคาย 2 โครงการสงเสริมโอลิมปกวิชาการฯ ของมูลนิธิ สอวน. 
  ใน 7 สาขาวิชา ดังนี้ สาขาวิชาคณิตศาสตร คอมพิวเตอร เคมี ฟสิกส ชีววิทยา วิทยาศาสตรโลกและ 

อวกาศโอลิมปก และดาราศาสตร 
หนา 5    ระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงคาผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) คํานวณจากผลการเรียนชั้น 

  มัธยมศึกษาปที่ 4 - 6 รวม 5 ภาคการศึกษา ที่สถานศึกษาออกใหพรอมประทับตราโรงเรียน 
หนา 6   ใบรับรองแพทย (ถามี) 
หนา 7-10  ผลงาน และรางวัล ดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร หรือรางวัลที่เกี่ยวของกับคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชาที่สมัคร

  

 ผูสมัครตองสงเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัพโหลดไฟลเอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล ไมเกิน 10 หนา             
ไมรวมปกหนา-หลัง และไมตองมีคํานํา-สารบัญ โดยมีขนาดไฟลไมเกิน 20 MB เขาในระบบรับสมัคร 
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คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผงัเมอืง 

รหัสสาขา  10050216400201D วท.บ.การจัดการออกแบบธุรกิจและเทคโนโลยี  

(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (DBTM) 

จํานวนรับ  5 คน 

1. ผูสมัครตองเปนผูที่กําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปที่ 6  สายสามัญ  
2. ผูสมัครตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแตชั ้นมัธยมศึกษาปที่ 4 - 6 (ภาค 1 ) รวม 5 ภาคการศึกษา ไมตํ ่ากวา 3.00 และ                

มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา (ชั้น ม.4 - ม.6) ของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรไมตํ่ากวา 3.00 และกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร ไมตํ่ากวา 3.00  

3. ผู สมัครตองเปน ผู ผ านการอบรมวิชาการคาย 2 โครงการสงเสริม โอลิมปกวิชาการฯ ของมูลนิธิ สอวน. ใน               

7 สาขาวชิา ดังนี้ สาขาวิชาคณติศาสตร  คอมพิวเตอร  เคมี  ฟสิกส  ชีววิทยาวิทยาศาสตรโลกและอวกาศโอลิมปก และดาราศาสตร 

เกณฑการคดัเลอืก 
 1. พิจารณาจากแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ใหผูสมัครนําเสนอ ประวัติ ความสามารถ ผลงาน และรางวลั                 

ดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร หรือรางวัลที่เก่ียวของกับคณะ/หลักสูตร/สาขาวชิาที่สมัคร 

 2. เปนผูผานการอบรมวชิาการคาย 2 โครงการสงเสริมโอลมิปกวชิาการฯ ของมลูนธิ ิสอวน. ใน 7 สาขาวชิา ดงันี ้ 

สาขาวิชาคณิตศาสตร  คอมพวิเตอร  เคม ี ฟสกิส  ชีววทิยา วิทยาศาสตรโลกและอวกาศโอลิมปก และดาราศาสตร 

 3. ยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษ (อยางใดอยางหนึ่ง) ดังนี้ 

 1) คะแนน TU-GET ไมตํ่ากวา 450 คะแนน 

 2) คะแนน TOEFL  ไมตํ่ากวา 133 คะแนน (Computer base) ไมตํา่กวา 45 คะแนน (Internet base) 

 3) คะแนน IELTS    ไมตํ่ากวา 5.0  

 4) คะแนน NEW SAT ไมตํ่ากวา 400 คะแนน (Reading & Writing ตองมีผลคะแนนไมนอยกวา 20 คะแนน) 

 5) คะแนน GSAT ไมตํา่กวา 400 คะแนน (Reading & Writing ตองมีผลคะแนนไมนอยกวา 20 คะแนน) 

 4. สอบสัมภาษณ 

การพจิารณาและการตดัสนิผลการคดัเลอืกของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรถือเปนทีส่ิน้สดุ 

เอกสารประกอบการรบัสมคัร : Portfolio ตามรปูแบบของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร 
หนา 1    ขอมูลสวนตัว ความสนใจ ความสามารถพิเศษ 
หนา 2    ประวัติการศึกษา 
หนา 3    จดหมายแนะนําตัว (Statement of Purpose) ที ่แสดงมูลเหตุจูงใจในการเลือกศึกษาในสาขาที ่สมัคร 

 จุดประสงคในการประกอบอาชีพ เหตุผลที่แสดงใหเห็นความเหมาะสม และความนาสนใจในตัวผูสมัครที่จะ
 เขาศึกษาในอนาคต 

หนา 4     หลักฐานแสดงวาเปนผูผานการอบรมวิชาการคาย 2 โครงการสงเสริมโอลิมปกวิชาการฯ ของมูลนิธิ สอวน.             
ใน 7 สาขาวิชา ดังนี้ สาขาวิชาคณิตศาสตร  คอมพิวเตอร  เคมี  ฟสิกส  ชีววิทยา วิทยาศาสตรโลกและ
อวกาศโอลิมปก และดาราศาสตร 

หนา 5    ระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงคาผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) คํานวณจากผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
 ปที่ 4 - 6 รวม 5 ภาคการศึกษา ที่สถานศึกษาออกใหพรอมประทับตราโรงเรียน 

หนา 6   ใบรับรองแพทย (ถามี) 
หนา 7-10  ผลงาน และรางวัล ดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร หรือรางวัลที่เกี่ยวของกับคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชาที่สมัคร   

  
ผูสมคัรตองสงเอกสารประกอบการสมัคร โดยอพัโหลดไฟลเอกสารในรปูแบบ PDF รวม 1 ไฟล ไมเกนิ 10 หนา               

ไมรวมปกหนา-หลงั และไมตองมคีาํนาํ-สารบญั โดยมขีนาดไฟลไมเกนิ 20 MB เขาในระบบรบัสมคัร 



เอกสารแนบทายประกาศ กลุมคัดเลือกนักเรียนคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรโอลิมปก (สสวท.) ประจําปการศึกษา 2565  รอบที่ 1.2 PORTFOLIO 2 | 1  

กลุมคดัเลือกนักเรยีนคณติศาสตรและวิทยาศาสตรโอลมิปก (สสวท.) 

ประจาํปการศึกษา  2565 รอบที ่1.2 แฟมสะสมผลงาน (Portfolio 2) 

- คณะที่รบัสมัคร  และจาํนวนรบัเขาศึกษา   จํานวน 29 คน   

รหสั คณะ/หลกัสตูร/สาขาวชิา จาํนวนรบั 

 คณะพาณชิยศาสตรและการบญัชี  

        1 

 

10050202610501A บัญชีบัณฑิต 

10050202610801A บริหารธรุกิจบัณฑิต 

 คณะเศรษฐศาสตร  

10050204611101A เศรษฐศาสตรบณัฑติ 1 

 คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี  

10050209220201A วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร  

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

10050209213301A วท.บ.สถิต ิ

10050209210301A วท.บ.คณิตศาสตร 

10050209213101A วท.บ.วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

10050209211901A วท.บ.เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน 

10050209500401A วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตร 

10050209210401A วท.บ.เคม ี

10050209211001A วท.บ.วิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารอาหาร 

10050209210302A วท.บ.คณิตศาสตรประยุกต 

10050209211201A วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 

10050209212701A วท.บ.ฟสิกส 

10050209211801A วท.บ.วิทยาศาสตรเทคโนโลยีสิ่งทอ 

10050209212801A วท.บ.วัสดุศาสตร 

10050209212702A วท.บ.ฟสิกสอิเล็กทรอนิกส 
 คณะวศิวกรรมศาสตร  

10050210301601A วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟา  

 

      4 

 

 

 

10050210303501A วศ.บ.วิศวกรรมอตุสาหการ 

10050210302101A วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 

10050210300601A วศ.บ.วิศวกรรมเคม ี

10050210300701A วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 

10050210300501A วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร 

 คณะสหเวชศาสตร  

10050212111301A วท.บ.เทคนิคการแพทย 1 

10050212111901B วท.บ.กายภาพบําบัด 1 

 คณะทนัตแพทยศาสตร  

10050213120101A ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 1 

 คณะพยาบาลศาสตร  

10050214111701A พยาบาลศาสตรบัณฑิต 1 
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รหสั คณะ/หลกัสตูร/สาขาวชิา จาํนวนรบั 

 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผงัเมอืง  

10050216400501B วท.บ.สถาปตยกรรม 1 

10050216400502B วท.บ.สถาปตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย 1 

10050216400701B สถาปตยกรรมภายในบณัฑิต 1 

10050216400301B ภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบณัฑิต 1 

10050216900401B การผังเมืองบณัฑิต 1 

 คณะสาธารณสขุศาสตร  

10050217112701A วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

10050217112702A วท.บ.อนามัยสิ่งแวดลอม        1 

10050217112501A วท.บ.การสรางเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม             

 คณะเภสชัศาสตร  

10050218130101A เภสัชศาสตรบัณฑิต 1 

 

10050222210001E 

สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาตสิรินิธร 

วท.บ.การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยีการจดัการ (หลักสตูรนานาชาติ) 

 

 

10050222300001E 

 

วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเคมี  

วิศวกรรมอุตสาหการและระบบโลจิสติกส (หลักสตูรนานาชาติ) 

4 

 

10050222300002E วศ.บ.วิศวกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมคอมพิวเตอร (หลักสตูรนานาชาติ)  

 วทิยาลยันวตักรรม  

10050123904001B ศศ.บ.การจดัการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสรางสรรค (โครงการพิเศษ)  

ศึกษา มธ.ทาพระจันทร 

 

 

10050123220101B วท.บ.นวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล (โครงการพิเศษ)  

ศึกษาที่ มธ. ทาพระจันทร 

1 

10050123610301E ศศ.บ.นวัตกรรมการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) (BSI) ศึกษา มธ.ทาพระจันทร  

รวม 29 

  หมายเหตุ :  คณะสถาปตยกรรมศาสตร และการผ ังเม ือง  สถาบ ันเทคโนโลย ีนานาชาต ิส ิร ินธร และว ิทยาล ัยนว ัตกรรม  

                 มีอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสูงกวาคณะอื่น      
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คณะพาณิชยศาสตรและการบัญช ี

รหัสสาขา    10050202610501A บัญชีบัณฑิต      จํานวนรับ  

       1 คน รหัสสาขา    10050202610801A บริหารธรุกิจบัณฑิต 

คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัคร    

 1. ผูสมัครตองเปนผูที่กําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปท่ี 6  สายสามัญ  

 2. ผูสมัครตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 (ภาค 1 ) รวม 5 ภาคการศึกษา ไมตํ่ากวา 3.00 

 3. ผูสมัครทุกสาขาวิชาตองเปนผูที่กําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 สายสามัญ เปนผูทีไ่ดรบัการคดัเลอืกจากมลูนธิ ิ

สอวน. เพื่อเขารับการอบรมคัดเลือกครั้งที่ 1 โครงการจัดสงผูแทนประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรโอลิปกระหวาง

ประเทศของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  (สสวท.)    

เกณฑการคัดเลือก 

1. พิจารณาจากแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ใหผู สมัครนําเสนอ ประวัติ ความสามารถ ผลงาน และรางวัล              

ดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร หรือรางวัลที่เกี่ยวของกับคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชาที่สมัคร 

2. เปนผูที่ไดรับการคัดเลือกจากมูลนิธิ สอวน. เพื่อเขารับการอบรมคัดเลือกครั้งที่ 1 โครงการจัดสงผูแทนประเทศไทย

ไปแขงขันคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรโอลิปกระหวางประเทศของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  (สสวท.)    

3. สอบสัมภาษณ 

การพจิารณาและการตดัสนิผลการคดัเลอืกของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรถอืเปนทีส่ิน้สดุ 

เอกสารประกอบการรบัสมคัร : Portfolio ตามรปูแบบของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร 

หนา 1  ขอมลูสวนตัว ความสนใจ ความสามารถพิเศษ 

หนา 2  ประวัติการศึกษา 

หนา 3  จดหมายแนะนําตัว (Statement of Purpose) ที ่แสดงมูลเหตุจูงใจในการเลือกศึกษาในสาขาที่สมัคร 

จุดประสงคในการประกอบอาชีพ เหตุผลที่แสดงใหเห็นความเหมาะสม และความนาสนใจในตัวผูสมัครที่จะเขาศึกษาในอนาคต 

หนา 4  หลักฐานแสดงวาเปนผูที่ไดรับการคัดเลือกจากมูลนิธิ สอวน. เพื่อเขารับการอบรมคัดเลือกครั้งที่ 1 โครงการ

จัดสงผูแทนประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรโอลิปกระหวางประเทศของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี  (สสวท.) 

หนา 5  ระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงคาผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) คํานวณจากผลการเรียนชั้นมัธยมศกึษา 

ปท่ี 4-6 รวม 5 ภาคการศึกษา ท่ีสถานศึกษาออกใหพรอมประทับตราโรงเรียน 

หนา 6  ใบรับรองแพทย (ถามี) 

หนา 7-10  ผลงาน และรางวัล ดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร หรือรางวัลที่เกี่ยวของกับคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชาที่สมัคร 

 ผูสมคัรตองสงเอกสารประกอบการสมคัร โดยอพัโหลดไฟลเอกสารในรปูแบบ PDF รวม 1 ไฟล ไมเกนิ 10 หนา ไมรวม

ปกหนา-หลงั และไมตองมคีาํนาํ-สารบญั โดยมขีนาดไฟลไมเกนิ 20 MB เขาในระบบรบัสมคัร 
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คณะเศรษฐศาสตร 

รหัสสาขา 10050204611101A เศรษฐศาสตรบณัฑติ จํานวนรับ  1 คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัคร    

 1. ผูสมัครตองเปนผูที่กําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปท่ี 6  สายสามัญ  

 2. ผูสมัครตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 (ภาค 1 ) รวม 5 ภาคการศึกษา ไมตํ่ากวา 3.00          

                  3. ผูสมัครทุกสาขาวิชาตองเปนผูที่กําลงัศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 สายสามัญ เปนผูทีไ่ดรบัการคดัเลอืกจากมลูนธิ ิ

สอวน. เพื่อเขารบัการอบรมคดัเลอืกครัง้ที่ 1 โครงการจดัสงผูแทนประเทศไทยไปแขงขันคณติศาสตรและวิทยาศาสตรโอลิปกระหวาง

ประเทศของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  (สสวท.)    

เกณฑการคัดเลือก 

1. พิจารณาจากแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ใหผู สมัครนําเสนอ ประวัติ ความสามารถ ผลงาน และรางวัล             

ดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร หรือรางวัลที่เกี่ยวของกับคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชาที่สมัคร 

2. เปนผูที่ไดรับการคัดเลือกจากมูลนิธิ สอวน. เพื่อเขารับการอบรมคัดเลือกครั้งที่ 1 โครงการจัดสงผูแทนประเทศไทย

ไปแขงขันคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรโอลิปกระหวางประเทศของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  (สสวท.)    

3. สอบสัมภาษณ 

การพจิารณาและการตดัสนิผลการคดัเลอืกของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรถอืเปนทีส่ิน้สดุ 

เอกสารประกอบการรบัสมคัร : Portfolio ตามรปูแบบของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร 

หนา 1  ขอมูลสวนตัว ความสนใจ ความสามารถพิเศษ 

หนา 2  ประวัติการศึกษา 

หนา 3  จดหมายแนะนําตัว (Statement of Purpose) ที ่แสดงมูลเหตุจูงใจในการเลือกศึกษาในสาขาที่สมัคร 

จุดประสงคในการประกอบอาชีพ เหตุผลที่แสดงใหเห็นความเหมาะสม และความนาสนใจในตัวผูสมัครที่จะเขาศึกษาในอนาคต 

หนา 4  หลักฐานแสดงวาเปนผูที่ไดรับการคัดเลือกจากมูลนิธิ สอวน. เพื่อเขารับการอบรมคัดเลือกครั้งที่ 1 โครงการ

จัดสงผูแทนประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรโอลิปกระหวางประเทศของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี  (สสวท.) 

หนา 5  ระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงคาผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) คํานวณจากผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปท่ี 4-6 รวม 5 ภาคการศึกษา ท่ีสถานศึกษาออกใหพรอมประทับตราโรงเรียน 

หนา 6  ใบรับรองแพทย (ถามี) 

หนา 7-10  ผลงาน และรางวัล ดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร หรือรางวัลที่เกี่ยวของกับคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชาที่สมัคร 

 ผูสมคัรตองสงเอกสารประกอบการสมคัร โดยอพัโหลดไฟลเอกสารในรปูแบบ PDF รวม 1 ไฟล ไมเกนิ 10 หนา ไมรวม

ปกหนา-หลงัและไมตองมคีาํนาํ-สารบญั โดยมขีนาดไฟลไมเกนิ 20 MB เขาในระบบรบัสมคัร 
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คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

รหัสสาขา 10050209220201A วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร  

 

 

 

 

 

     จํานวนรับ 7 คน 

รหัสสาขา 10050209213301A วท.บ.สถิต ิ

รหัสสาขา 10050209210301A วท.บ.คณิตศาสตร 

รหัสสาขา 10050209213101A วท.บ.วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

รหัสสาขา 10050209211901A วท.บ.เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน 

รหัสสาขา 10050209500401A วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตร 

รหัสสาขา 10050209210401A วท.บ.เคม ี

รหัสสาขา 10050209211001A วท.บ.วิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารอาหาร 

รหัสสาขา 10050209210302A วท.บ.คณิตศาสตรประยุกต 

รหัสสาขา 10050209211201A วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 

รหัสสาขา 10050209212701A วท.บ.ฟสิกส 

รหัสสาขา 10050209211801A วท.บ.วิทยาศาสตรเทคโนโลยีสิ่งทอ 

รหัสสาขา 10050209212801A วท.บ.วัสดุศาสตร 

รหัสสาขา 10050209212702A วท.บ.ฟสิกสอิเล็กทรอนิกส 

คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัคร    
 1. ผูสมัครตองเปนผูที่กําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปท่ี 6  สายสามัญ  

 2. ผูสมัครตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 (ภาค 1 ) รวม 5 ภาคการศึกษา ไมตํ่ากวา 3.00 และมีผลการเรียน

เฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา (ช้ัน ม.4-ม.6) ของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรไมตํ่ากวา 3.00 และกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ไมตํ่ากวา 3.00  

 3. ผูสมัครทุกสาขาวิชาตองเปนผูที่กําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 สายสามัญ กลุมสาระการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร 

ฟสิกส เคมี ชีวะ ตองเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไมนอยกวา 22 หนวยกิต กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรตอง

เรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไมนอยกวา 12 หนวยกิต  เปนผูที่ไดรับการคัดเลือกจากมูลนิธิ สอวน. เพื่อเขารับ        

การอบรมคัดเลือกครั้งที่ 1 โครงการจัดสงผูแทนประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรโอลิปกระหวางประเทศของสถาบนั

สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  (สสวท.)    

เกณฑการคัดเลือก 

1. พิจารณาจากแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ใหผูสมัครนําเสนอ ประวัติ ความสามารถ ผลงาน และรางวัล ดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

2. เปนผูที่ไดรับการคัดเลือกจากมูลนิธิ สอวน. เพื่อเขารับการอบรมคัดเลือกครั้งท่ี 1 โครงการจัดสงผูแทนประเทศไทยไป

แขงขันคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรโอลิปกระหวางประเทศของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  (สสวท.)    

3. สอบสัมภาษณ 

การพจิารณาและการตดัสนิผลการคดัเลอืกของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรถอืเปนทีส่ิน้สดุ 

เอกสารประกอบการรบัสมคัร : Portfolio ตามรปูแบบของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร 

หนา 1  ขอมลูสวนตัว ความสนใจ ความสามารถพิเศษ 

หนา 2  ประวัติการศึกษา 

หนา 3  จดหมายแนะนําตัว (Statement of Purpose) ที ่แสดงมูลเหตุจูงใจในการเลือกศึกษาในสาขาที ่สมัคร 

จุดประสงคในการประกอบอาชีพ เหตุผลที่แสดงใหเห็นความเหมาะสม และความนาสนใจในตัวผูสมัครที่จะเขาศึกษาในอนาคต 

หนา 4  หลักฐานแสดงวาเปนผูที่ไดรับการคัดเลือกจากมูลนิธิ สอวน. เพื่อเขารับการอบรมคัดเลือกครั้งที่ 1 โครงการจัดสงผูแทน

ประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรโอลิปกระหวางประเทศของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  (สสวท.) 

หนา 5  ระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงคาผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) คํานวณจากผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปท่ี 4-6 รวม 5 ภาคการศึกษา ท่ีสถานศึกษาออกใหพรอมประทับตราโรงเรียน 

หนา 6  ใบรับรองแพทย (ถามี) 

หนา 7-10  ผลงาน และรางวัล ดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร หรือรางวัลที่เกี่ยวของกับคณะ/หลักสตูร/สาขาวิชาที่สมคัร 

 ผูสมคัรตองสงเอกสารประกอบการสมคัร โดยอพัโหลดไฟลเอกสารในรปูแบบ PDF รวม 1 ไฟล ไมเกนิ 10 หนา ไมรวมปก

หนา-หลงั และไมตองมคีาํนาํ-สารบญั โดยมขีนาดไฟลไมเกนิ 20 MB เขาในระบบรบัสมคัร 
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คณะวศิวกรรมศาสตร 

รหัสสาขา 10050210301601A วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟา  

    จํานวนรบั 4 คน 

 

รหัสสาขา 10050210303501A วศ.บ.วิศวกรรมอตุสาหการ 

รหัสสาขา 10050210302101A วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 

รหัสสาขา 10050210300601A วศ.บ.วิศวกรรมเคม ี

รหัสสาขา 10050210300701A วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 

รหัสสาขา 10050210300501A วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูสมคัร   

 1. ผูสมัครตองเปนผูที่กําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปท่ี 6  สายสามัญ  

 2. ผูสมัครตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 (ภาค 1 ) รวม 5 ภาคการศึกษา ไมตํ่ากวา 3.00 

 3. ผู สมัครทุกสาขาวิชาตองเปนผูที ่กําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 6 สายสามัญ กลุมสาระการเรียนรู วิชา

วิทยาศาสตร ฟสิกส เคมี ชีวะ ตองเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไมนอยกวา 22 หนวยกิต กลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตรตองเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไมนอยกวา 12 หนวยกิต เปนผูทีไ่ดรบัการคดัเลอืกจากมลูนธิ ิสอวน. 

เพื่อเขารบัการอบรมคดัเลอืกครัง้ที ่1 โครงการจดัสงผูแทนประเทศไทยไปแขงขันคณติศาสตรและวทิยาศาสตรโอลปิกระหวางประเทศ

ของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  (สสวท.)    

  

เกณฑการคดัเลอืก 

1. พิจารณาจากแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ใหผู สมัครนําเสนอ ประวัติ ความสามารถ ผลงาน และรางวัล           

ดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

2. เปนผูที่ไดรับการคัดเลือกจากมูลนิธิ สอวน. เพื่อเขารับการอบรมคัดเลือกครั้งที่ 1 โครงการจัดสงผูแทนประเทศไทย

ไปแขงขันคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรโอลิปกระหวางประเทศของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  (สสวท.)    

3. สอบสัมภาษณ 

การพจิารณาและการตดัสนิผลการคดัเลอืกของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรถอืเปนทีส่ิน้สดุ 

 

เอกสารประกอบการรบัสมคัร : Portfolio ตามรปูแบบของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร 

หนา 1  ขอมลูสวนตัว ความสนใจ ความสามารถพิเศษ 

หนา 2  ประวัติการศึกษา 

หนา 3  จดหมายแนะนําตัว (Statement of Purpose) ที ่แสดงมูลเหตุจูงใจในการเลือกศึกษาในสาขาที่สมัคร 

จุดประสงคในการประกอบอาชีพ เหตุผลที่แสดงใหเห็นความเหมาะสม และความนาสนใจในตัวผูสมัครที่จะเขาศึกษาในอนาคต 

หนา 4  หลักฐานแสดงวาเปนผูที่ไดรับการคัดเลือกจากมูลนิธิ สอวน. เพื่อเขารับการอบรมคัดเลือกครั้งที่ 1 โครงการจัดสง

ผูแทนประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรโอลิปกระหวางประเทศของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

(สสวท.) 

หนา 5  ระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงคาผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) คํานวณจากผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปท่ี 4-6 รวม 5 ภาคการศึกษา ท่ีสถานศึกษาออกใหพรอมประทับตราโรงเรียน 

หนา 6  ใบรับรองแพทย (ถามี) 

หนา 7-10  ผลงาน และรางวัล ดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร หรือรางวัลที่เกี่ยวของกับคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชาที่สมัคร 
ผูสมคัรตองสงเอกสารประกอบการสมคัร โดยอพัโหลดไฟลเอกสารในรปูแบบ PDF รวม 1 ไฟล ไมเกนิ 10 หนา ไมรวม

ปกหนา-หลงั และไมตองมคีาํนาํ-สารบญั โดยมขีนาดไฟลไมเกนิ 20 MB เขาในระบบรบัสมคัร 
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คณะสหเวชศาสตร 

รหัสสาขา  10050212111301A วท.บ.เทคนิคการแพทย         จํานวนรับ 1  คน 

รหัสสาขา  10050212111901B วท.บ.กายภาพบําบัด         จํานวนรับ 1  คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูสมคัร   

 1. ผูสมัครตองเปนผูที่กําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปท่ี 6  สายสามัญ  

 2. ผูสมัครตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 (ภาค 1 ) รวม 5 ภาคการศึกษา ไมตํ่ากวา 3.00  

 3. ผู สมัครทุกสาขาวิชาตองเปนผูที ่กําลังศึกษาอยูในชั ้นมัธยมศึกษาปที ่ 6  สายสามัญ กลุมสาระการเรียนรู ว ิชา

วิทยาศาสตร ฟสิกส เคมี ชีวะ ตองเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไมนอยกวา 22 หนวยกิต กลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตรตองเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไมนอยกวา 12 หนวยกิต เปนผูที่ไดรับการคัดเลือกจากมูลนิธิ สอวน. 

เพื่อเขารับการอบรมคัดเลือกครั้งที่ 1 โครงการจัดสงผูแทนประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรโอลิปกระหวางประเทศ

ของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  (สสวท.)     

 4. ดานสุขภาพ  

                    - สาขาวิชาเทคนิคการแพทย         

                 1) ผู สมัครตองไมมีภาวะตาบอดสีขั ้นรุนแรงอันเปนอุปสรรคตอการศึกษาโดยผานการตรวจ FARNSWORTH D 

15hue test ซึ่งผลการตรวจจะตองไมมีเสนตัดขวางมากกวา หรือเทากับ 10 เสน ที่ถือวาเปนตาบอดสีขั้นรุนแรงตามแนทางการตรวจตา

บอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทยแหงประเทศไทยโดยนําผลการตรวจหรือใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลของรัฐมาประกอบการสมัคร  

                  2) ผูสมัครตองไมมีความพิการจนเปนอุปสรรคในการใชมือท้ังสองขาง  

                    - สาขาวิชากายภาพบําบัด   

 ผูสมัครควรมีความสูงไมนอยกวา 155 ซม. เพื่อใหไมเปนอุปสรรคตอการศึกษา 

 

เกณฑการคดัเลอืก 

1. พิจารณาจากแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ใหผ ู สมัครนําเสนอ ประวัต ิ ความสามารถ ผลงาน และรางวัล                    

ดานคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร 

2. เปนผูที่ไดรับการคัดเลือกจากมูลนิธิ สอวน. เพื่อเขารับการอบรมคัดเลือกครั้งท่ี 1 โครงการจัดสงผูแทนประเทศไทยไป

แขงขันคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรโอลิปกระหวางประเทศของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  (สสวท.)    

 3. ตองเปนผูผานการตรวจสุขภาพตามที่ระบุไวในคณุสมบตัิผูสมัครเฉพาะตามที่กําหนด  

 4. สอบสัมภาษณ 

การพจิารณาและการตดัสนิผลการคดัเลอืกของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรถอืเปนทีส่ิน้สดุ 

 
เอกสารประกอบการรบัสมคัร : Portfolio ตามรปูแบบของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร 

หนา 1  ขอมลูสวนตัว ความสนใจ ความสามารถพิเศษ 

หนา 2  ประวัติการศึกษา 

หนา 3  จดหมายแนะนําตัว (Statement of Purpose) ที ่แสดงมูลเหตุจูงใจในการเลือกศึกษาในสาขาที ่สมัคร 

จุดประสงคในการประกอบอาชีพ เหตุผลที่แสดงใหเห็นความเหมาะสม และความนาสนใจในตัวผูสมัครที่จะเขาศึกษาในอนาคต 

หนา 4  หลักฐานแสดงวาเปนผูที่ไดรับการคัดเลือกจากมูลนิธิ สอวน. เพื่อเขารับการอบรมคัดเลือกครั้งที่ 1 โครงการจัดสงผูแทน

ประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรโอลิปกระหวางประเทศของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  (สสวท.) 

หนา 5  ระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงคาผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) คํานวณจากผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปท่ี 4-6 รวม 5 ภาคการศึกษา ท่ีสถานศึกษาออกใหพรอมประทับตราโรงเรียน 

หนา 6  ใบรับรองแพทย (ถามี) 

หนา 7-10  ผลงาน และรางวัล ดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร หรือรางวัลที่เกี่ยวของกับคณะ/หลักสตูร/สาขาวิชาที่สมคัร 

  ผูสมคัรตองสงเอกสารประกอบการสมคัร โดยอพัโหลดไฟลเอกสารในรปูแบบ PDF รวม 1 ไฟล ไมเกนิ 10 หนา ไมรวม

ปกหนา-หลงั และไมตองมคีาํนาํ-สารบญั โดยมขีนาดไฟลไมเกนิ 20 MB เขาในระบบรบัสมคัร 
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คณะทนัตแพทยศาสตร 

รหัสสาขา  10050213120101A ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จํานวนรับ 1  คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูสมคัร   

                   1. ผูสมัครตองเปนผูที่กําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปท่ี 6  สายสามัญ  

  2. ผูสมัครตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 (ภาค 1 ) รวม 5 ภาคการศึกษา ไมตํ่ากวา 3.00 และ 

มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา (ชั้น ม.4-ม.6 ภาค 1) ของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรไมตํ่ากวา 3.00 และกลุมสาระ    

การเรียนรูวิทยาศาสตร ไมตํ่ากวา 3.00  

        3. ผู สมัครทุกสาขาวิชาตองเปนผูที ่กําลังศึกษาอยูในชั ้นมัธยมศึกษาปที ่ 6 สายสามัญ กลุมสาระการเรียนรู ว ิชา

วิทยาศาสตร ฟสิกส เคมี ชีวะ ตองเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไมนอยกวา 22 หนวยกิต กลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตรตองเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไมนอยกวา 12 หนวยกิต เปนผูที่ไดรับการคัดเลือกจากมูลนิธิ สอวน. 

เพื่อเขารับการอบรมคัดเลือกครั้งที่ 1 โครงการจัดสงผูแทนประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรโอลิปกระหวางประเทศ

ของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  (สสวท.)    

                   4. ผูสมัครตองมีคณุสมบัติที่จะเปนขาราชการพลเรอืนตามพระราชบัญญตัิระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 

 คุณสมบัติผูสมัครเฉพาะหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

 1) มีบุคลิกภาพเหมาะสม มีประวัติความประพฤติดี และมีสุขภาพกายและจิตตามเกณฑที่กําหนด  

2) ไมมีความพิการอันเปนอุปสรรคตอการศึกษาและการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

3) ไมมีปญหาทางจิตเวช ซึ่งอาจเปนอุปสรรคตอการศึกษาและการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

4) ไมเปนโรคติดตอในระยะติดตออันตราย หรืออาจสงผลใหเกิดความพิการอยางถาวรอันเปนอุปสรรคตอ      

       การศึกษา  และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม  เชน โรคเรื้อน โรคเทาชาง 

5) ไมเปนโรคไมติดตอหรือไมมีภาวะอันอาจเปนอุปสรรคตอการศึกษาและการประกอบวิชาชีพทันตกรรม  เชน  

  5.1) โรคลมชักที่ไมสามารถควบคมุได (โรคลมชักท่ีไมมีอาการชักมาแลวอยางนอย 3 ป  โดยมีการรับรองจาก

       แพทยผูเช่ียวชาญ ถือเปนโรคลมชักที่ควบคุมได)  

  5.2) โรคหัวใจระดับรุนแรง 

  5.3) ความดันโลหติสูงรุนแรงและมีภาวะแทรกซอนจนทําใหเกิดพยาธิสภาพตออวัยวะอยางถาวร   

  5.4) ภาวะไตวายเรื้อรัง 

  5.5) การติดสารเสพติดใหโทษ 

  5.6) โรคเบาหวานท้ังที่ควบคุมไดและควบคมุไมได 

6) ไมมีตาบอดสีชนิดรุนแรงท้ังสองขาง      

7) ไมมีความผิดปกติของการเห็นภาพ  ดังตอไปนี ้

 7.1) สายตาไมปกติ เมื่อรักษาโดยใชแวนแลวยังมีสายตาตํ่ากวา 6/24 ท้ังสองขาง 

  7.2) สายตาขางดีตํ่ากวา 6/12 เมือ่ไดรับการแกไขอยางดีทีสุ่ดแลว 

  7.3) ไมสามารถมองเห็นภาพเปนสามมติิ 

8) ไมหูหนวก หรือหูตึง (threshold ของการไดยินสูงกวา 40 dB) จากความผิดปกติทางประสาทและการไดยิน 

9) ไมมีโรคหรือไมมีความพิการอื ่น ๆ  ซึ ่งคณะกรรมการอํานวยการคัดเลือกบุคคลเพื ่อศึกษาหลักสูตร                   

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรฯ  เห็นวาอาจเปนอุปสรรคตอ การศึกษาและการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

5. ผูมารายงานตัวฯ ถือเปนคูสัญญากับกระทรวงสาธารณสุข  โดยกอนขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาจะตองทําสัญญาผูกพัน

ฝายเดียวหรือสัญญาปลายเปด เพื่อใหสัญญาวาจะปฏิบัติงานตามคําสั่งของคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาทันตแพทยผูทํา    

สัญญาฯ เมื่อสําเร็จการศึกษาในสถานที่ที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดเปนระยะเวลาไมนอยกวา 3 ปติดตอกัน ตามระเบียบและเงื่อนไข

ของรัฐบาลกับกระทรวงสาธารณสุข แตมิไดผูกพันใหสวนราชการตองบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการหรือเปนพนักงานในหนวยงาน

ของรัฐ โดยผูมารายงานตัวจะตองทําสัญญากับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรตามวันเวลาที่กําหนดกรณีไมอาจปฏิบัติงานหลังสําเร็จการศึกษา
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ไดตามสัญญาฯ หรือ ยุติการศึกษากอนสําเร็จการศึกษา ผูทําสัญญาฯตองชดใชทุนตามรายละเอียดของสัญญาและขอตกลงแนบทาย

สัญญาที่จะไดแจงใหทราบในวันสอบสัมภาษณ  

6. นักศึกษาทันตแพทยในโครงการนี ้ เม ื ่อส ําเร ็จการศึกษาจะได ร ับปร ิญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตจาก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  โดยตองผานการสอบทุกรายวิชาเชนเดียวกับนักศึกษาทันตแพทยที่คัดเลือกจากโครงการอื่น ๆ ของคณะฯ 

และตองสอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามหลักเกณฑของทันตแพทยสภาดวย 
เกณฑการคดัเลอืก 

1. พิจารณาจากแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ใหผ ู สมัครนําเสนอ ประวัติ ความสามารถ ผลงาน และรางวัล                 

ดานคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  

2. เปนผูที่ไดรับการคัดเลือกจากมูลนิธิ สอวน. เพื่อเขารับการอบรมคัดเลือกครั้งท่ี 1 โครงการจัดสงผูแทนประเทศไทยไป

แขงขันคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรโอลิปกระหวางประเทศของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  (สสวท.)    

  3. ตองเปนผูผานการตรวจสุขภาพตามที่ระบไุวในคุณสมบตัิผูสมัครเฉพาะหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  

4. สอบสัมภาษณ 

การพจิารณาและการตดัสนิผลการคดัเลอืกของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรถอืเปนทีส่ิน้สดุ 

เอกสารประกอบการรบัสมคัร : Portfolio ตามรปูแบบของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร 

หนา 1  ขอมลูสวนตัว ความสนใจ ความสามารถพิเศษ 

หนา 2  ประวัติการศึกษา 

หนา 3  จดหมายแนะนําตัว (Statement of Purpose) ที ่แสดงมูลเหตุจ ูงใจในการเลือกศึกษาในสาขาที ่สมัคร 

จุดประสงคในการประกอบอาชีพ เหตุผลที่แสดงใหเห็นความเหมาะสม และความนาสนใจในตัวผูสมัครที่จะเขาศึกษาในอนาคต 

หนา 4  หลักฐานแสดงวาเปนผูที่ไดรับการคัดเลือกจากมูลนิธิ สอวน. เพื่อเขารับการอบรมคัดเลือกครั้งที่ 1 โครงการจัดสงผูแทน

ประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรโอลิปกระหวางประเทศของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  (สสวท.) 

หนา 5  ระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงคาผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) คํานวณจากผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปท่ี 4-6 รวม 5 ภาคการศึกษา ท่ีสถานศึกษาออกใหพรอมประทับตราโรงเรียน 

หนา 6  ใบรับรองแพทย (ถามี) 

หนา 7-10  ผลงาน และรางวัล ดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร หรือรางวัลที่เกี่ยวของกับคณะ/หลักสตูร/สาขาวิชาที่สมคัร 
  ผูสมคัรตองสงเอกสารประกอบการสมคัร โดยอพัโหลดไฟลเอกสารในรปูแบบ PDF รวม 1 ไฟล ไมเกนิ 10 หนา ไมรวม

ปกหนา-หลงั และไมตองมคีาํนาํ-สารบญั โดยมขีนาดไฟลไมเกนิ 20 MB เขาในระบบรบัสมคัร 
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คณะพยาบาลศาสตร 

รหัสสาขา  10050214111701A พยาบาลศาสตรบัณฑิต      จาํนวนรบั 1 คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูสมคัร   

 1. ผูสมัครตองเปนผูที่กําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปท่ี 6  สายสามัญ  

 2. ผูสมัครตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 (ภาค 1 ) รวม 5 ภาคการศึกษา ไมตํ่ากวา 3.00  

 3. ผูสมัครทุกสาขาวิชาตองเปนผูที่กําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 สายสามัญ กลุมสาระการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร 

ฟสิกส เคมี ชีวะ ตองเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไมนอยกวา 22 หนวยกิต กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรตองเรียน

รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไมนอยกวา 12 หนวยกิต  เปนผูที่ไดรับการคัดเลือกจากมูลนิธิ สอวน. เพื่อเขารับการอบรม

คัดเลือกครัง้ที่ 1 โครงการจัดสงผูแทนประเทศไทยไปแขงขันคณติศาสตรและวทิยาศาสตรโอลปิกระหวางประเทศของสถาบันสงเสรมิการสอน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  (สสวท.)    

 4. ดานสุขภาพ  

     ใหนําผลการตรวจรางกายจากโรงพยาบาลของรัฐไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ โดย พิมพแบบรายงานผลการตรวจ

สุขภาพ  จาก  www.nurse.tu.ac.th  ระบุผลการตรวจรางกาย ดังนี้ 

 1) ตรวจเลือด (CBC และ ไวรัสตบัอักเสบ B)  และแนบผลทางปฏบิัติการ 

 2) ตรวจปสสาวะ (UA และ Amphetamine) และแนบผลทางปฏิบตัิการ 

 3) ตรวจเอกซเรยปอด (แนบผลเอกซเรย ไมตองนําฟลมเอกซเรยมา) 

 4) ตรวจตาบอดส ี

  5) ตรวจการมองเห็น  (VA)   

 

เกณฑการคดัเลอืก 

 1. พิจารณาจากแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ใหผูสมัครนําเสนอ ประวัติ ความสามารถ ผลงาน และรางวัลดานคณิตศาสตร  

วิทยาศาสตร 

  2. เปนผูที่ไดรับการคัดเลือกจากมูลนิธิ สอวน. เพื่อเขารับการอบรมคัดเลือกครั้งที่ 1 โครงการจัดสงผูแทนประเทศไทยไป

แขงขันคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรโอลิปกระหวางประเทศของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  (สสวท.)    

 3. ตองเปนผูผานการตรวจสุขภาพตามที่ระบุไวในคุณสมบัติผูสมัครเฉพาะตามที่กําหนด  

 4. สอบสัมภาษณ   

การพจิารณาและการตดัสนิผลการคดัเลอืกของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรถอืเปนทีส่ิน้สดุ 

 

เอกสารประกอบการรบัสมคัร : Portfolio ตามรปูแบบของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร 

หนา 1  ขอมลูสวนตัว ความสนใจ ความสามารถพิเศษ 

หนา 2  ประวัติการศึกษา 

หนา 3  จดหมายแนะนําตัว (Statement of Purpose) ที่แสดงมูลเหตุจูงใจในการเลือกศึกษาในสาขาท่ีสมัคร จุดประสงค

ในการประกอบอาชีพ เหตุผลที่แสดงใหเห็นความเหมาะสม และความนาสนใจในตัวผูสมัครที่จะเขาศึกษาในอนาคต 

หนา 4  หลักฐานแสดงวาเปนผูที่ไดรับการคัดเลือกจากมูลนิธิ สอวน. เพื่อเขารับการอบรมคัดเลือกครั้งที่ 1 โครงการจัดสงผูแทน

ประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรโอลิปกระหวางประเทศของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  (สสวท.) 

หนา 5  ระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงคาผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) คํานวณจากผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปท่ี 4-6 รวม 5 ภาคการศึกษา ท่ีสถานศึกษาออกใหพรอมประทับตราโรงเรียน 

หนา 6  ใบรับรองแพทย (ถามี) 

หนา 7-10  ผลงาน และรางวัล ดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร หรือรางวัลที่เกี่ยวของกับคณะ/หลักสตูร/สาขาวิชาที่สมคัร 

         ผูสมคัรตองสงเอกสารประกอบการสมคัร โดยอพัโหลดไฟลเอกสารในรปูแบบ PDF รวม 1 ไฟล ไมเกนิ 10 หนา ไมรวมปก           

หนา-หลงั และไมตองมคีาํนาํ-สารบญั โดยมขีนาดไฟลไมเกนิ 20 MB เขาในระบบรบัสมคัร 
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คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผงัเมอืง 

รหัสสาขา  10050216400501B วท.บ.สถาปตยกรรม จํานวนรับ  1 คน 

รหัสสาขา  10050216400502B วท.บ.สถาปตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย จํานวนรับ  1 คน 

รหัสสาขา  10050216400701B สถาปตยกรรมภายในบณัฑิต จํานวนรับ  1 คน 

รหัสสาขา  10050216400301B ภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบณัฑิต จํานวนรับ  1 คน 

รหัสสาขา  10050216900401B การผังเมืองบณัฑิต จํานวนรับ  1 คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูสมคัร 

 1. ผูสมัครตองเปนผูที่กําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปท่ี 6  สายสามัญ  

 2. ผูสมัครตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 (ภาค 1 ) รวม 5 ภาคการศึกษา ไมตํ่ากวา 3.00  

 3. ผูสมัครทุกสาขาวิชาตองเปนผูที่กําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 สายสามัญ กลุมสาระการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร 

ฟสิกส เคมี ชีวะ ตองเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไมนอยกวา 22 หนวยกิต กลุมสาระการเรยีนรูคณิตศาสตรตองเรียน

รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไมนอยกวา 12 หนวยกิต เปนผูที่ไดรับการคัดเลือกจากมูลนิธิ สอวน. เพื่อเขารับการอบรม

คัดเลือกครั้งที่ 1 โครงการจัดสงผูแทนประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศของสถาบันสงเสริม       

การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  (สสวท.)     
 

เกณฑการคดัเลอืก 
 1. พิจารณาจากแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ใหผูสมัครนําเสนอ ประวัติ ความสามารถ ผลงาน และรางวัลดานคณิตศาสตร  

วิทยาศาสตร หรือ ที่เกี่ยวกับงาน sketch Design รปู Perspective หรืองานออกแบบทางสถาปตยกรรม/งานสรางสรรค/ นวัตกรรม

สิ่งประดิษฐท่ีเกีย่วของกับคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชาที่สมคัร 

  2. เปนผูที่ไดรับการคัดเลือกจากมูลนิธิ สอวน. เพื่อเขารับการอบรมคัดเลือกครั้งที่ 1 โครงการจัดสงผูแทนประเทศไทยไป

แขงขันคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรโอลิปกระหวางประเทศของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  (สสวท.)    

 3. สอบสัมภาษณ 

การพจิารณาและการตดัสนิผลการคดัเลอืกของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรถอืเปนทีส่ิน้สดุ 

 

เอกสารประกอบการรบัสมคัร : Portfolio ตามรปูแบบของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร 

หนา 1  ขอมลูสวนตัว ความสนใจ ความสามารถพิเศษ 

หนา 2  ประวัติการศึกษา 

หนา 3  จดหมายแนะนําตัว (Statement of Purpose) ที่แสดงมูลเหตุจูงใจในการเลือกศึกษาในสาขาท่ีสมัคร จุดประสงค

ในการประกอบอาชีพ เหตุผลที่แสดงใหเห็นความเหมาะสม และความนาสนใจในตัวผูสมัครที่จะเขาศึกษาในอนาคต 

หนา 4  หลักฐานแสดงวาเปนผูที่ไดรับการคัดเลือกจากมูลนิธิ สอวน. เพื่อเขารับการอบรมคัดเลือกครั้งที่ 1 โครงการจดัสงผูแทน

ประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรโอลิปกระหวางประเทศของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  (สสวท.) 

หนา 5  ระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงคาผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) คํานวณจากผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปท่ี 4-6 รวม 5 ภาคการศึกษา ท่ีสถานศึกษาออกใหพรอมประทับตราโรงเรียน 

หนา 6  ใบรับรองแพทย (ถามี) 

หนา 7-10  ผลงาน และรางวัล ดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร หรือรางวัลที่เกี่ยวของกับคณะ/หลักสตูร/สาขาวิชาที่สมคัร 
         ผูสมคัรตองสงเอกสารประกอบการสมคัร โดยอพัโหลดไฟลเอกสารในรปูแบบ PDF รวม 1 ไฟล ไมเกนิ 10 หนา ไมรวมปก           

หนา-หลงั และไมตองมคีาํนาํ-สารบญั โดยมขีนาดไฟลไมเกนิ 20 MB เขาในระบบรบัสมคัร 
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  คณะสาธารณสขุศาสตร 

รหัสสาขา  10050217112701A วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย   

รหัสสาขา  10050217112702A วท.บ.อนามัยสิ่งแวดลอม        จํานวนรับ  1 คน 

รหัสสาขา  10050217112501A วท.บ.การสรางเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม          

คณุสมบตัเิฉพาะของผูสมคัร 

 1. ผูสมัครตองเปนผูที่กําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปท่ี 6  สายสามัญ  

 2. ผูสมัครตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 (ภาค 1 ) รวม 5 ภาคการศึกษา ไมตํ่ากวา 3.00  

       3. ผูสมัครทุกสาขาวิชาตองเปนผูที่กําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 สายสามัญ กลุมสาระการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร 

ฟสิกส เคมี ชีวะ ตองเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไมนอยกวา 22 หนวยกิต กลุมสาระการเรยีนรูคณิตศาสตรตองเรียน

รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไมนอยกวา 12 หนวยกิต เปนผูที่ไดรับการคัดเลือกจากมูลนิธิ สอวน. เพื่อเขารับการอบรม

คัดเลือกครั้งที่ 1 โครงการจัดสงผูแทนประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศของสถาบันสงเสริม        

การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  (สสวท.)     

               ผูสมัครสาขาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

                      1. ไมมีปญหาดานสายตา โดยยื่นใบรับรองแพทยซึ่งออกโดยโรงพยาบาลของรัฐในวันสอบสัมภาษณ และจะตองไมมีปญหาดานสายตา ดังนี้ 

                       1.1 ตาบอดสีชนิดรุนแรงท้ังสองขาง 

                       1.2 มีความผิดปกติของการเห็นภาพ ดังตอไปนี้ 

                            1.2.1 สายตาไมปกติ เมื่อรักษาโดยใชแวนแลวยังมีสายตาตํ่ากวา 6/24 ทั้งสองขาง  

                            1.2.2 สายตาขางดีตํ่ากวา 6/12 เมื่อไดรับการแกไขอยางดีที่สุดแลว  

                       1.3 ไมสามารถมองเห็นภาพเปนสามมิติได 

                  2. ไมมีความพิการทางนิ้วมือจนไมสามารถควบคุมอุปกรณเครื่องมือได 

เกณฑการคดัเลอืก 

1. พิจารณาจากแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ใหผ ู สมัครนําเสนอ ประวัต ิ ความสามารถ ผลงาน และรางวัล               

ดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร หรือรางวัลที่เกี่ยวของกับคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชาที่สมัคร 

  2. เปนผูที่ไดรับการคัดเลือกจากมูลนิธิ สอวน. เพื่อเขารับการอบรมคัดเลือกครั้งที่ 1 โครงการจัดสงผูแทนประเทศไทยไป

แขงขันคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรโอลิปกระหวางประเทศของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  (สสวท.)    

 3. สอบสัมภาษณ 

การพจิารณาและการตดัสนิผลการคดัเลอืกของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรถอืเปนทีส่ิน้สดุ 

 

เอกสารประกอบการรบัสมคัร : Portfolio ตามรปูแบบของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร 

หนา 1  ขอมลูสวนตัว ความสนใจ ความสามารถพิเศษ 

หนา 2  ประวัติการศึกษา 

หนา 3  จดหมายแนะนําตัว (Statement of Purpose) ที่แสดงมูลเหตุจูงใจในการเลือกศึกษาในสาขาท่ีสมัคร จุดประสงค

ในการประกอบอาชีพ เหตุผลที่แสดงใหเห็นความเหมาะสม และความนาสนใจในตัวผูสมัครที่จะเขาศึกษาในอนาคต 

หนา 4  หลักฐานแสดงวาเปนผูที่ไดรับการคัดเลือกจากมูลนิธิ สอวน. เพื่อเขารับการอบรมคัดเลือกครั้งที่ 1 โครงการจดัสงผูแทน

ประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรโอลิปกระหวางประเทศของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  (สสวท.) 

หนา 5  ระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงคาผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) คํานวณจากผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปท่ี 4-6 รวม 5 ภาคการศึกษา ท่ีสถานศึกษาออกใหพรอมประทับตราโรงเรียน 

หนา 6  ใบรับรองแพทย (ถามี) 

หนา 7-10  ผลงาน และรางวัล ดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร หรือรางวัลที่เกี่ยวของกับคณะ/หลักสตูร/สาขาวิชาที่สมคัร 

         ผูสมคัรตองสงเอกสารประกอบการสมคัร โดยอพัโหลดไฟลเอกสารในรปูแบบ PDF รวม 1 ไฟล ไมเกนิ 10 หนา ไมรวมปก           

หนา-หลงั และไมตองมคีาํนาํ-สารบญั โดยมขีนาดไฟลไมเกนิ 20 MB เขาในระบบรบัสมคัร 
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คณะเภสชัศาสตร 
รหัสสาขา 10050218130101A เภสัชศาสตรบัณฑิต จํานวนรับ  1 คน 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูสมคัร 
 1. ผูสมัครตองเปนผูที่กําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปท่ี 6  สายสามัญ  
 2. ผูสมัครตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 (ภาค 1 ) รวม 5 ภาคการศึกษา ไมตํ่ากวา 3.00  
 3. ผูสมัครทุกสาขาวิชาตองเปนผูที่กําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 สายสามัญ กลุมสาระการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร 
ฟสิกส เคมี ชีวะ ตองเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไมนอยกวา 22 หนวยกิต กลุมสาระการเรยีนรูคณิตศาสตรตองเรียน
รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไมนอยกวา 12 หนวยกิต เปนผูที่ไดรับการคัดเลือกจากมูลนิธิ สอวน. เพื่อเขารับการอบรม
คัดเลอืกครัง้ที ่1 โครงการจดัสงผูแทนประเทศไทยไปแขงขนัคณติศาสตรและวทิยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศของสถาบนัสงเสรมิการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  (สสวท.)    
                หลกัสตูรเภสชัศาสตรบณัฑติ  
                 1. ตองมีคุณสมบตัทิี่จะปฏิบัติงานในสวนราชการหรอืหนวยงานตางๆ ของรัฐไดหลังจากจบการศึกษาแลว โดยตองสามารถ
ทําสัญญาผูกพันฝายเดียว หรือสญัญาปลายเปดกับรัฐบาล ตามระเบยีบและเงื่อนไขของรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย  
                2. ผูสมัครเขาศึกษาสาขาเภสัชศาสตร จะตองมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการ
อันเปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ดังตอไปนี้  

2.1) มีปญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเปนอันตรายตอตนเอง และ/หรือผูอื่น เชน โรคจติ (Psychotic Disorders)  
โรคอารมณผิดปกติ (Mood Disorders) โรคประสาทรุนแรง (Severe Neurotic Disorders) โรคบุคลกิภาพผิดปกติ (Personality 
Disorders ) โดยเฉพาะ Antisocial Personality Disorders หรือ Borderline Personality Disorders รวมถึงมีปญหาทางจติเวชอื่นๆ 
อันเปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  

2.2) เปนโรคติดตอในระยะติดตออันตราย ท่ีอาจเกิดอันตรายตอตนเอง ตอผูปวย หรือสงผลใหเกิดความพิการอยางถาวร 
อันเปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  

2.3) เปนโรคไมติดตอหรือภาวะอนัเปนอุปสรรคตอการศึกษา ท่ีเกิดอันตรายตอตนเอง ตอผูปวย และการประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรม  

2.4) ผูมีสิทธิสอบสมัภาษณจะไดรบัการทดสอบสายตา ดานความสามารถในการแยกแยะสี เนื่องจากมคีวามจําเปนตอ
การประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมบางสาขา 
เกณฑการคดัเลอืก 
                  1. พิจารณาจากแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ให ผ ู สม ัครนําเสนอ ประวัต ิ ความสามารถ ผลงาน และรางวัล                 
ดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร หรือรางวัลที่เกี่ยวของกับคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชาที่สมัคร 
  2. เปนผูที่ไดรับการคัดเลือกจากมูลนิธิ สอวน. เพื่อเขารับการอบรมคัดเลือกครั้งที่ 1 โครงการจัดสงผูแทนประเทศไทยไป
แขงขันคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรโอลิปกระหวางประเทศของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  (สสวท.)    
 3. สอบสัมภาษณ 

การพจิารณาและการตดัสนิผลการคดัเลอืกของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรถอืเปนทีส่ิน้สดุ 
เอกสารประกอบการรบัสมคัร : Portfolio ตามรปูแบบของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร 

หนา 1  ขอมลูสวนตัว ความสนใจ ความสามารถพิเศษ 

หนา 2  ประวัติการศึกษา 

หนา 3  จดหมายแนะนําตัว (Statement of Purpose) ที่แสดงมูลเหตุจูงใจในการเลือกศึกษาในสาขาท่ีสมัคร จุดประสงค

ในการประกอบอาชีพ เหตุผลที่แสดงใหเห็นความเหมาะสม และความนาสนใจในตัวผูสมัครที่จะเขาศึกษาในอนาคต 

หนา 4  หลักฐานแสดงวาเปนผูที่ไดรับการคัดเลือกจากมูลนิธิ สอวน. เพื่อเขารับการอบรมคัดเลือกครั้งที่ 1 โครงการจดัสงผูแทน

ประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรโอลิปกระหวางประเทศของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  (สสวท.) 

หนา 5  ระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงคาผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) คํานวณจากผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปท่ี 4-6 รวม 5 ภาคการศึกษา ท่ีสถานศึกษาออกใหพรอมประทับตราโรงเรียน 

หนา 6  ใบรับรองแพทย (ถามี) 

หนา 7-10  ผลงาน และรางวัล ดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร หรือรางวัลที่เกี่ยวของกับคณะ/หลักสตูร/สาขาวิชาที่สมคัร 

         ผูสมคัรตองสงเอกสารประกอบการสมคัร โดยอพัโหลดไฟลเอกสารในรปูแบบ PDF รวม 1 ไฟล ไมเกนิ 10 หนา ไมรวมปก           

หนา-หลงั และไมตองมคีาํนาํ-สารบญั โดยมขีนาดไฟลไมเกนิ 20 MB เขาในระบบรบัสมคัร 
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สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาตสิรินิธร 

รหัสสาขา 10050222210001E 

 

วท.บ.การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยีการจดัการ  

(หลักสูตรนานาชาติ) 

     

     

      จํานวนรับ             

         4 คน 

รหัสสาขา 10050222300001E 

 

วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเคมี 

วิศวกรรมอุตสาหการและระบบโลจิสติกส (หลักสูตรนานาชาติ) 

รหัสสาขา 10050222300002E วศ.บ.วิศวกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมคอมพิวเตอร (หลักสตูรนานาชาติ) 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูสมคัร 

 1. ผูสมัครตองเปนผูที่กําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปท่ี 6  สายสามัญ  

 2. ผูสมัครตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 (ภาค 1 ) รวม 5 ภาคการศึกษา ไมตํ่ากวา 3.00  

 3. ผู สมัครทุกสาขาวิชาตองเปนผูที ่กําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 6  สายสามัญ กลุมสาระการเรียนรูวิชา

วิทยาศาสตร ฟสิกส เคมี ชีวะ ตองเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไมนอยกวา 22 หนวยกิต กลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตรตองเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไมนอยกวา 12 หนวยกิต เปนผูที่ไดรบัการคดัเลอืกจากมูลนิธิ สอวน. 

เพื่อเขารบัการอบรมคดัเลอืกครัง้ที ่1 โครงการจดัสงผูแทนประเทศไทยไปแขงขันคณติศาสตรและวทิยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ

ของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  (สสวท.)     

เกณฑการคัดเลือก 
 1. พิจารณาจากแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ใหผ ู สมัครนําเสนอ ประวัติ ความสามารถ ผลงาน และรางวัล             

ดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร หรือรางวัลที่เกี่ยวของกับคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชาที่สมัคร 

  2. เปนผูที่ไดรับการคัดเลอืกจากมูลนิธิ สอวน. เพื่อเขารับการอบรมคัดเลือกครัง้ที่ 1 โครงการจัดสงผูแทนประเทศไทยไป

แขงขันคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรโอลิปกระหวางประเทศของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  (สสวท.)    

 3. สอบสัมภาษณ 

การพจิารณาและการตดัสนิผลการคดัเลอืกของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรถอืเปนทีส่ิน้สดุ 

 

เอกสารประกอบการรบัสมคัร : Portfolio ตามรปูแบบของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร 

หนา 1  ขอมลูสวนตัว ความสนใจ ความสามารถพิเศษ 

หนา 2  ประวัติการศึกษา 

หนา 3  จดหมายแนะนําตัว (Statement of Purpose) ที ่แสดงมูลเหตุจูงใจในการเลือกศึกษาในสาขาที ่สมัคร 

จุดประสงคในการประกอบอาชีพ เหตุผลที่แสดงใหเห็นความเหมาะสม และความนาสนใจในตัวผูสมัครที่จะเขาศึกษาในอนาคต 

หนา 4  หลักฐานแสดงวาเปนผูที่ไดรบัการคัดเลอืกจากมูลนิธิ สอวน. เพื่อเขารับการอบรมคัดเลอืกครั้งที่ 1 โครงการจัดสงผูแทน

ประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรโอลิปกระหวางประเทศของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  (สสวท.) 

หนา 5  ระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงคาผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) คํานวณจากผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปท่ี 4-6 รวม 5 ภาคการศึกษา ที่สถานศึกษาออกใหพรอมประทับตราโรงเรียน 

หนา 6  ใบรับรองแพทย (ถามี) 

หนา 7-10  ผลงาน และรางวัล ดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร หรือรางวัลที่เกี่ยวของกับคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชาที่สมัคร 

         ผูสมคัรตองสงเอกสารประกอบการสมคัร โดยอพัโหลดไฟลเอกสารในรปูแบบ PDF รวม 1 ไฟล ไมเกนิ 10 หนา ไมรวม

ปกหนา-หลงั และไมตองมคีาํนาํ-สารบญั โดยมขีนาดไฟลไมเกนิ 20 MB เขาในระบบรบัสมคัร 
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วทิยาลยันวตักรรม 

รหัสสาขา  10050123904001B ศศ.บ.การจดัการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสรางสรรค  

(โครงการพิเศษ) ศึกษา มธ.ทาพระจันทร 

 

       

     จํานวนรับ  1 คน รหัสสาขา  10050123220101B วท.บ.นวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล (โครงการพิเศษ)  

ศึกษา มธ. ทาพระจันทร 

รหัสสาขา  10050123610301E ศศ.บ.นวัตกรรมการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) (BSI)  

ศึกษา มธ.ทาพระจันทร 

 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูสมคัร 

 1. ผูสมัครตองเปนผูที่กําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปท่ี 6  สายสามัญ  

 2. ผูสมัครตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 (ภาค 1 ) รวม 5 ภาคการศึกษา ไมตํ่ากวา 3.00  

 3. ผูสมัครทุกสาขาวิชาตองเปนผูที่กําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 สายสามัญ กลุมสาระการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร 

ฟสิกส เคมี ชีวะ ตองเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไมนอยกวา 22 หนวยกิต กลุมสาระการเรยีนรูคณิตศาสตรตองเรียน

รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไมนอยกวา 12 หนวยกิต เปนผูที่ไดรับการคัดเลือกจากมูลนิธิ สอวน. เพื่อเขารับการอบรม

คัดเลอืกครัง้ที ่1 โครงการจดัสงผูแทนประเทศไทยไปแขงขนัคณติศาสตรและวทิยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศของสถาบนัสงเสรมิการสอน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  (สสวท.)    

เกณฑการคดัเลอืก 

 1. พิจารณาจากแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ใหผูสมัครนําเสนอ ประวัติ ความสามารถ ผลงาน และรางวัลดานคณิตศาสตร

วิทยาศาสตร หรือรางวัลที่เกี่ยวของกับคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชาที่สมัคร 

  2. เปนผูที่ไดรับการคัดเลือกจากมูลนิธิ สอวน. เพื่อเขารับการอบรมคัดเลือกครั้งที่ 1 โครงการจัดสงผูแทนประเทศไทยไป

แขงขันคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรโอลิปกระหวางประเทศของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  (สสวท.)    

 3. สอบสัมภาษณ 

การพจิารณาและการตดัสนิผลการคดัเลอืกของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรถอืเปนทีส่ิน้สดุ 

 

เอกสารประกอบการรบัสมคัร : Portfolio ตามรปูแบบของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร 

หนา 1  ขอมลูสวนตัว ความสนใจ ความสามารถพิเศษ 

หนา 2  ประวัติการศึกษา 

หนา 3  จดหมายแนะนําตัว (Statement of Purpose) ที่แสดงมูลเหตุจูงใจในการเลือกศึกษาในสาขาท่ีสมัคร จุดประสงค

ในการประกอบอาชีพ เหตุผลที่แสดงใหเห็นความเหมาะสม และความนาสนใจในตัวผูสมัครที่จะเขาศึกษาในอนาคต 

หนา 4  หลักฐานแสดงวาเปนผูที่ไดรับการคัดเลือกจากมูลนิธิ สอวน. เพื่อเขารับการอบรมคัดเลือกครั้งที่ 1 โครงการจดัสงผูแทน

ประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรโอลิปกระหวางประเทศของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  (สสวท.) 

หนา 5  ระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงคาผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) คํานวณจากผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปท่ี 4-6 รวม 5 ภาคการศึกษา ท่ีสถานศึกษาออกใหพรอมประทับตราโรงเรียน 

หนา 6  ใบรับรองแพทย (ถามี) 

หนา 7-10  ผลงาน และรางวัล ดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร หรือรางวัลที่เกี่ยวของกับคณะ/หลักสตูร/สาขาวิชาที่สมคัร 

         ผูสมคัรตองสงเอกสารประกอบการสมคัร โดยอพัโหลดไฟลเอกสารในรปูแบบ PDF รวม 1 ไฟล ไมเกนิ 10 หนา ไมรวมปก           

หนา-หลงั และไมตองมคีาํนาํ-สารบญั โดยมขีนาดไฟลไมเกนิ 20 MB เขาในระบบรบัสมคัร 
 

 


